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REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA NO SALAO NOBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 06 DE JUNHO DE2022

PRESENTES:

- o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguelvieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquãl Lopes Mendes
- O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Canceia 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 Gristina Martins carvalhal
' 0 senhor vereador, Engo. Rui Manuer Arves da Rocha pereira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
'A senhora vereadora, Dra. céria Maria Mendes correia

AUSÊNcns JUSTIFICADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEr N.o t5t201gDE12 DE SETEMBRo, coM As DEVIDAs nrrÈnÃçõÈs,' 
--

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

PRESIDIU À NCUruNO:

' 0 senhor vice-Presidente, Eng,o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

SECRETARIOU A REUNñO:

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

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 10 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 40 minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

0 Senhor Vereador, 
fr'_J_o_sé 

Joaquim Cancela Moura apresentou um requerimento (doc,1), em nome do
GJgoo de Vereadores do PSD da Câmara Municipal de Vila Ñova de Gaia, que a seguir se transcreve:
" REQUERIMENTO

Transferências de competências na área da Educação
Exmo Senhor
Presidente da Câmara Municipalde Vita Nova de Gaia
0svereadoressignatáriosvêlt,10!br!oodoartigo4o,no1.,,alíneae)ulisg5",artigo12o,no1,artigo15o,no1,fodosda 

Leino26/2016,de22deAgosto
e do artigo 40, no 1, do esfafufo. do Direito da opolição, solicitar a v.'ex', nørmaçaó sonreo prorrsio de'decentiattização do Estado Central parao nossoMunicípio, em particular aquele que resperta a trãnsferência de comp'etências,'na aiea da Educação e que, pòtr-deuefo, fol assumido pelos servlçosmunicipais, a 1 de abril passado, nomeadamente:

l' Quanfos funcionários foram transferidos para o Município ao abrigo desfa descenfra lização de competências na área da Educação e a quo
carreiras e categorias profissionals conespondem?

2' Qual o montante acordado com o Governo para fazer face aos encargos com a retribuição dos trabalhadores fransferldosz3' Nesfe valor estão incluídas as eventuals a/feraçôes das posíções remuneratórias dos trabalhadores decorrente da avaliação StADAp,os seguros
inerentes à sua atividade laboral e a correspondente participação do município nos desconfos para a ADSE?4' Qual o montante acordado com o Governo para o município assumlr as despesas com as refeiçÕes esco/aresz E entende v, Exê que o valor
acordado é suficiente para fazer face a essas despesas, tendo em conta que, tal como vita Nova ãe Gaia, hát conhecimento de que grande parte
dos concursos iã rançados por outros Municípios terão ficado deserfos ?
Qual o montante acordado com o Governo para o Município assumlr as despesas com os transportes esco/aresz E entende v. Exa que o valor
acordado é é bastante para assegurar essas despesas2
Quals são as esco/as e os agrupamenfos esco/ares que foram transferidos paraa gesfão do Município?
No que diz respelfo às despesas conenfes das esco/as delegadas, entende v,Ex'queos yalores transferidossião suficlenfes p ara assegurar a
sua manutenção ou reabilitação? Tem v'Exa na sua posse algum estudo que iniique ou comproveos yalores necessários para o Município
assumf esfas novas competências? Quals são os cusfos re ais que v, Exa conseguiu apurar juntodas esco/as e dos agrupamentos, por rubrica
de despesaZ

No coniunto das esco/as e dos agrupamentos delegados,quals são os rmóver's que necess itam de obras urgentes, de intervençao a médio prazo
e 0s que se encontram em bom esfado de conservaçao?
Nesfa delegaçiã o de competências, foram contratualizados os monfanfes necessários para fazer as obras a que reporta o ponto anterior?
Mais requerem os sþnafárlos o acesso a toda a lnformação e documentos relevantes no âmbito desfe processo de descentralizaçã0,nomeadamente a cópia do auto de transferência de competêi,r¡rs nà iir,a irl¿ili,,i,.
Sem mals, subscrevemo-nos con os melhores cumprimäntos.
Vila Nova de Gaia, 6 de junho de 2022.
O Grupo de Vereadores do pSD na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,,

PONTO PRÉUO NO 2

! Selhor Vereador, Dr. José Joaqu¡m Cancela Moura pediu informação relativa ao aterro que se ve¡¡ca naEstrada Nacional 222, junlo à Transporel_ Olival,

o Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo relativamente ao requerimento, disseque a resposta será dada por escrito' No que dizrespeito à questao relativa ao aterro, disse se tratar de umaobra particular, que está licenciada para a criação de uma mejã esìiútri, roìrt,¡j,-""
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 , apenas no
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 31.05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a m¡nuta do protocolo de colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e os Herdeiros de Maria Oliveira Vidal, þara a melhoria dos
acessos ao futuro complexo desportivo do Futebol Glube de Crestuma, anexo l, que
acompanha esta proposta, que define os termos de cedência ao domínio público municipal
de uma parcela de terreno do prédio identlficado, para alargamento e requalificaçäo da iua
do Rossio, em Crestuma, nos termos propostos,

F.UNDO DE REGUPERAÇÃO covtD-1g - eNloloes Locrus seu ¡lr.¡s t-ucnRlvos - ¡LreRAçAo oo
NO 1 DO ARTIGO 40

EDOCt2022/38256

Foi presente o documerto referido 
_em_epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 31.05,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar que o no I do artigo 40 das normas seja alterado e passe
a ter a seguinte redaçäo:
,,Artigo 

4o

Da Candidatura
1. As entidades mencionadas no artigo 10 podem candidatar.se, até às l1h30 do dia 2g de
iulho de 2022, por via eletrónica através do portal do município, destinado ao FARC-AL.,,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
DEVI

A
CASTRO CHAVES - PA NO 6391/20 - PC - ARCOZELO
EDOCI2022/35037

Foi presente o documerto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 31.05,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
indeferir a reclamaçäo graciosa, nos termos da informaçao l¡lt.crvlvN}l2o22l122g0 de 27.05.
2022 da Divisäo de Contencioso e Assessoria Jurídica.

D|REçAO MUN|C|PAL DE GESTÃO E FtNANçAS
ACORDO DE COLABoRACÄO A cELEB RAR RE O MUNI O DE VILA NOVA DE GAIA EO

oGo
ILE

EDOCI2022/40579

Foi presente o docume¡to referido e.m epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.27.05,2022,
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Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, para apoio financeiroao
projeto do "Plano Nacional das Artes", no montante de €3.400,00 (três mil e quatrocentos
euros), nos termos apresentados.

ODE GAIA E

HAP FINAN
IO DA ANTE

Foi presente o documerto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 31,05,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Centro de Recreio Popular oe é, rel¡x da Marinha, para rpäio
financeiro às obras de reabilitaçäo do edifício da sede do centro, no montante total de
€64.525,80 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco euros e oitenta cêntimos), nos
termos apresentados.

Deliberaçäo

ERE

8DOC12022//43024

IJ

8DOCt2022t42970

SANT

EDOCI2022/37869

CELE

ET

CE

EUROS E

GAIA E

NTIMsMl

APO

TRE O

RE rciPto D
cEt

D

DE
EDE TA

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmàra, 51.05,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da Afurada, pära
apoio financeiro à aquisiçäo de um veículo de transporte de passageiros de g lugares, no
montante global de €32.803,15 (trinta e dois mil, oitocentos e tiês euios e quinze cêntimos),
nos termos apresentados.

DE

J

OVA DE

lTo

TUNA

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: ,À 

Câmara. 51.05.2022,

fr

NCEIDA PARA

IV EDI
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Deliberaçäo:

D

VAZ. NO

Deliberado por unan¡midade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Tuna Musical de Santa Marinha, pára apoio financeiro à realizaçäo
da.lll e lV edição do Festival de Teatro José Guimaräes, no montante total de €8.000,00 (óito
mil euros), nos termos apresentados.

CE tcíP NOVA

IVAS OM
VALOR DE €10.000.00 tDEz MrL EUROSì

E

8DOC1202il87872
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "A Câmara. 01.06,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Cultural Amigos cô Gaia para apoio financeiró à
concretização de diversas iniciativas no âmbito das comemoraçöes do centenário do Mestre
lsolino Vaz, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos ápresentados,

GAIA
INTERMUNICIPAL

EDOCt2022/38637

PE INT UE
HI IMAL

EDOC|2022/43665

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

Despacho do Senhor Vice-presidente: "A Câmara, 01.06.2022,
Deliberação:

Deliberado^por unanimidade, ratificar a proposta de aceitaçäo dos bens doados pelo Golégio
lnternato Claret, devendo os mesmos serem doados á plataforma de Acolhimento de
Tratamento Animal (PATA), nos termos propostos.

D|REçAO MUN|C|PAL DE CONTRA PÚBLICA
ERA NUA oco POR

EDOCI2021/89283

Foi presente o documento 
ff.ldo.E[gpígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original

Despacho do Senhor presidente: "À Câtmâra. 3t.0S.ZOZZ,
O presente assunto foi retirado da ordem de trabalhos.

D

DEs

BITO ocE
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Foi

or¡g

presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no '11, apenas no
inal.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. J1.05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Afienar o direito de rarz ou a nua do prédio composto oor de dois

an o 4doL
Canelas- sito na Rua César 277 e 281. de Canelas. na
Sequnda Conseruatória do Predial de Nova de Gaia o numero 2651 e inscrito na
matriz respetiva sob o artigo JTTS do
Silva. NIF I 840 829. oelo valor de € 27.000.00 (vinte e sete mil euros), pago em 6 presfacões.
da seguinte forma:1.e prestação € 1J.500,00, a vencer no dia 20 de dezembro de 2022,2,a
prestação € 2.700,00, a vencer no dia 20 de dezembro de 202J, J.a prestação € 2.700,00 a vencer
no dia 20 de dezembro de 2024,4.a prestação, € 2.700,00 a vencer no dia 20 de dezembro de
2025,5.e prestação € 2.700,00, a vencer no dia 20 de dezembro de 2026e a 6.a presfação €
2.700,00 a vencer no dia 20 de dezembro de 2027.
2. Aployar. a 

,celeþraç=ão 
=de 

contrlto prom.es.sa de compra e venda do direito de raiz ou nua
proprte¿ade do ¡mwe
3. Aorortr, 

^inutt 
do rrtprtiro ront tto

LINO P DE
A 659

BRAN
ESTRADA RAINHA

DE DE POR P SITA

DA

8DOCt2021t38074
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,

Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 01.06,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 ' No âmbito da execuçäo do Projeto de Requalificaçäo diEstrada da Rainha, a cedência, para

integraçäo.no domínio público municipal, da parcela de terreno com a área de 659,00 m2, na
freguesia de Arcozelo, designada por parcela ì9, s¡ta na referida Rua das pedrinhas Brancas,
a desanexar do prédio misto sito no Lugar da Boavista da Estrada, descrito na primeira
Conservatória do Registo Predial de Vila Nãva de Gaia, sob o número 747 - Arcozelo e inscrito
na matriz sob o artigo U-575 e R-1416, com o valor atribuído de €1g.726,9l,delimitada na
planta de cedências do Projeto em causa anexa à etapa Z, a tracejado na Jiagonal de cor
verde,

2. Que o Município se comprometa a:
a) Garantir a correta manutençäo do muro de vedaçäo;
b) Garantir o acesso à propriedade em causa;
c) 

_Ex-ecutar 
os passeios/baias de estacionamento de acordo com o previsto no projeto da

vla;
d) Repor a vedação de limite do terreno;

e)Garantir que as águas pluviais não fiquem a escorrer tivremente para o terreno do
cedente;

Classificaçâoi Público
fr
aScer -
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f) Garantir a construçäo dos lancis de rampa para os lotes já previstos em PIP
aprovado;

g) Gontabilizar aâreacedida para efeitos de uma operação urbanística futura a real¡zar
pelo cedente ou pelo proprietário do prédio à data da operaçäo indicada.

3. Aprovar a minuta da escritura de cedência,

DIREçÄO MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAL E CARREIRAS
Rn o pReerucnlm¡ruro oe sels posros oe

TRABALHO DA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPÈ
ABRIL DE2O21
8DOC12022|41012
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. 27, 05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a cessaçäo do procedimento concursal comum para
o preenchimento de seis postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacibnal
(trolha), aberto a l6 de abril de 2021,por inexistência de candidatos aprovados à próssecuçäo
do procedimento, nos termos informados,

ENTO NTO DE
PARQUES URBANOS
8DOCt2022t17904

EE

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

Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 01,06,2022,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, relativamente ao presente ponto e seguinte, disse que os
Vereadores da Aliança Democrática väo abster-se, dizendo que este suplemento de penosidade e insalubridade,
cujo mérito não coloca em causa o mérito e a sua finalidade, cria uma falia a equidade entre os serviços públicos e
os serviços privados, porque há muitas câmaras que têm concessäo na recolha de resíduos sólidos e, naturalmente,
tem um tratamento diferente, quer depois mesmo dentro da própria funçäo pública, Disse admitir que a Câmara
tenha dificuldades em identificar os funcionários que devem ou não sei merecedores deste tipo de srptemento,
porque, n0 seu entender, também deveriam ser incluídos os trabalhadores que habalham no asfalto, os polícias
municipais e os bombeiros, porque o risco de penosidade e de insalubridade também se verifica,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
nos termos informados, o seguinte:
A)As funçöes que, no Município, preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, são
as relativas à limpeza de canis e recolha de cadáveres de animais, conforme fundamentou a
Diretora de Departamento de Ambiente e Parques Urbanos, Eng. Riía Diogo, corroborado pelo
parecer da Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho, añexo à eta a S. Defendem os
representantes dos trabalhadores (STAL), conforme documento anexo à etapa 17, que o
suplemento seja também atribuído a outros trabalhadores do Município, qr. r*rrrrm iunçOes
em áreas näo previstas no artigo 20 do Decreto.Lei g3lZ0Z1, p.io qr., por ausência de
enquadramento legal, näo podem ser consideradas;

^
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!) Que sejam aprovados os níveis de penosidade e insalubridade propostos pela Divisäo de
Saúde e Segurança no Trabalho, nos termos do Relatório já identificado, o que igualmente se
propöe. 0s técnicos superiores de segurança e saúde da unidade orgânica referida concluem
pela existência de risco baixo, correspondente ao valor diário de 3,36€, relativamente aos
trabalhos de limpeza e desinfeção das instalaçöes dos animais e recolha de cadáveres de
animais e de risco médio, correspondente ao valor diário de 4,09€, no âmbito da realização de
tarefas que obriguem à proximidade/deslocaçäo de animais. Defende o parecer dos
representantes dos trabalhadores (STAL), a existência de risco elevado, näo estando, contudo,
fundamentada tal posição, pelo que por cautela e segurança técnica, se considera ser de aprovar
o parecer dos técnicos de segurança e saúde do Município;
C) Atribuiçäo do suplemento aos trabalhadores do Departamento de Ambiente e parques
Urbanos, identificados pela dirigente do serviço, com efeitos ao dia 1 de janeiro de 2022, nos
dias em que efetivamente foram prestadas funçöes pelos trabalhadores, em sujeiçäo às
condiçöes de penosidade ou insalubridade identificadas, informaçäo que, mensaimãnte, é
apresentada pela dirigente da unidade orgânica;
D) Autorizar a alteraçäo do mapa de pessoal, na parte referente à caracterização do conteúdo
funcional da carreira e categorias que os trabalhadores integram, caracterizando.se os postos
conforme o exercício de funçöes em condiçöes de penosidade e insalubridade.

EEI RIDADE DMENT

EDOCI2022/17883
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 01.06,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
nos termos informados, o seguinte:
A)As funçöes que, no Município, preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, são
as relativas ao asfaltamento de rodovias, conforme fundamentou a Chefe de Divisäo de
Manutençäo de Vias e Espaços Públicos, Eng. Helga Nair, corroborado pelo parecer da Divisäo
de Saúde e Segurança no Trabalho, anexo a etapa 5. Defendem os representantes dos
trabalhadores (STAL), conforme documento anexo à etapa 12, que o suplembnto seja também
atribuído a outros trabalhadores do Município, que exercem funçöes em ãreas näo pievistas no
artigo 20 do Decreto'Lei 93t2021,pelo que, por ausência de enquádramento legal, näb podem ser
consideradas;
B) Que sejam aprovados os níveis de penosidade e insalubridade propostos pela Divisäo de
Saúde e Segurança no Trabalho, nos termos do Relatório já identifiäado, o quä igualmente se
propöe. Os técnicos superiores de segurança e saúde da únidade orgânica ieteri6a concluem
pela existência de risco baixo, correspondente ao valor diário de ã,30€, relativamente aos
trabalhos de colocaçäo de asfalto betuminoso a quente e de risco médio,'correspondente ao
valor diário de 4,09€, no âmbito da preparação de terreno para asfaltamento e präparação de
piso e colocação de asfalto betuminoso a frio. Defende ö parecer dos represeniantes dos
trabalhadores (STAL), a existência de risco elevado, näo estando, contudo, iundamentada tal
posiçäo, pelo que por cautela e segurança técnica, se considera ser de aprovar o parecer dos
técnicos de segurança e saúde do Município;
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C)Atribuiçäo do suplemento aos trabalhadores da Divisão de Manutençäo de Vias e Espaços
Públicos, identificados pela dirigente do serviço, com efe¡tos ao dia 1 d-e janeiro de 202i, ños
dias em que efetivamente foram prestadas funçöes pelos trabalhadorôs, em sujeiçäo às
condiçöes de penosidade ou insalubridade identificadas, informaçäo que, mensaiménte, é
apresentada pela dirigente da unidade orgânica;
D) lgualmente, se propöe que seja autorizada a alteração do mapa de pessoal, na parte referente
à caracterizaçäo do conteúdo funcional da carreira e categorias que os trabalhadores integram,
caracterizando'se os postos conforme o exercício de funçöes em condiçöes de penosidãde e
insalubridade.

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

AS PARA POR T
ETE ASSI

OPERACIO NAL - AGRUPA DE ESCOLAS GAIA NASCENTE
EDOCt2022t45162
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente: "À Câmara. 01.06,2022,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que relativamente ao presente ponto até ao 21 desta
ordem do dia, os Vereadores da Aliança Democrática manifestam o seu benefício de dúvida, mas, votam
favoravelmente, por se estar a recorrer a uma reserva de recrutamento. Que aqueles que não implicarem o
cumprimento do rácio, os Vereadores da Aliança Democrática solicitam um conjunto de elementos que nâo têm,
Disse que, com a descentralizaçäo de competências, se o Estado entendiá ser necessá rio 20 assistentes
operacionais para uma determinada escola, não a pode entregar apenas com 15, porque depois existe o problema
da Câmara de ter de cumprir o rácio da portaria,
A Senhora Vereadora, Dra' Marina Raquel Lopes Mendes disse que este é um instrumento que as escolas já
contavam, destinado a cobrir exatamente esse rácio e o que aconteceu com o processo de transferência de
competências, foi que a Câmara herdou esta possibilidade de recrutar pessoas atravås da bolsa.
O Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocinio Miguel Vieira de Azevedo, disse que, na transferência de
competências, as contas foram feitas para o rácio esðola a escola e que a Câmara está a aproveitar os concursos
que estavam a decorrer nas escolas, para cumprir os rácios
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar o recurso à reserva de recrutamento constituída na sequência de procedimento
concursaltramitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, para a carreira ä categoria de
assistente operacional, para 2 postos por tempo indeterminado, aírävés de reserva que ãinda se
encontre ativa.
2. Autorizar o recurso à reserva de recrutamento constituída na sequência de procedimento
concursaltramitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, para a carreira ä categoria de
assistente 

_técnico, 
para I posto por tempo indeterminado, através de reserva que aTnda se

encontre ativa.
3' Autorizar o recurso à bolsa de substituiçåo constituída na sequência de procedimento
concursal tramitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, parä a carreira ä categoria de
assistente operacional, a termo resolutivo. De acrescentar que oi 2 postos referidos ielo AE
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qu.e agOra se pretende ocupar, ficaram temporariamente vagos na sequência de
trabalhadoras.

identificado
doença das

RVA TO ion Êucn
co o D

ASSI
DE DE

- AGRUPAM ENTO DE ESCOLAS J LIO DINIS
EDOCt2022/45459

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: ,'À Câmara. 01,06,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento constituída na
sequência de procedimento concursal tramitado pelo Agrupamento de Escolas, para a
carreira e categoria de assistente técnico, a termo resolutiüo íncerto, para ocupaçäo'de umposto de trabalho para o Agrupamento de Júlio Dinis, necessárió'prn substituição de
trabalhadora ausente e, por isso, de natureza temporária, nos termos informados.

A Uí NTO

DE
DE

o AMENTO DA MADA LENA
8DOC12022I45283

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,

Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 01.06.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento constituída na
sequência de procedimento concursal tramitado pelo Agrupamento de Escolas, pãr, ,
carreira e categoria de assistente técnico, por tempo ¡noeiãrm¡nado, para ocupação de umposto de trabalho para o Agrupamento da Madalena, necessário pará cumprimento de ratio,
nos termos informados.

REC RVA ENTO NA SE IA DE PROCEDI NTO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas nooriginal.

Despacho do Senhor Vice-presidente: ',À Câmara. 01,06,2022,

PE
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Deliberado por unan¡midade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento const¡tuída na
sequênc¡a de procedimento concursal tram¡tado pelos Agrupamentos de Escolas, para a
carreira e categoria de assistente operacional, por tempo i-nAétrtrinado, prrá orrp.çäo de
dois postos de trabalho para o Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matoi, necessáriô para
cumprimento de ratio, nos termos informados.

AS

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 01.06.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Autorizar o recurso à reserva de recrutamento constituída na sequência de procedimento
concursal tramitado por Agrupamento de Escolas, para a carreira e categoria de assistente
operacional, por tempo indeterminado, para ocupaçäo de 4 postos;
2' Autorizar o recurso à bolsa de substituiçäo constituída na sequência de procedimento
concursal tramitado por Agrupamento de Escólas do concelho, para a carreira e categoria de
assistente operacional, a termo resolutivo incerto, para substituição de posto q,i. firou
temporariamente vago na sequência de doença de trabalhadora.

RE ME P RMO
INCE E PO IN MI . AGRUP o ESCOLAS DE CANELAS
EDOCI2I¿A45501
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas nooriginal,

Despacho do senhor vice-presidente: "À câmara. 01,06.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Autorizar o recurso à reserva de recrutamento constituída na sequência de procedimento
concursal tramitado por Agrupamento de Escolas, para a carreira e categoria de assistente
operaciona!' qot tempo indeterminado, através de räserva qr. rinor se encontra ativa, para
ocupaçäo de 6 postos de trabalho;
2' Autorizar o recurso à bolsa de substituiçäo constituída na sequência de procedimento
concursal tramitado por Agrupamento de Esóolas, para a carreira e categoria de assistente
técnico, por tempo indeterminado, para ocupação de ì posto ue trabaitro;
3' Autorizar o recurso à bolsa de substiiuiiao constltuída na seluência de procedimento
concursal tramitado por Agrupamento de Esóolas, para a carreira e categoria de assistentetécnico, a termo resolutivo incerto, para substituiçäo de posto temporariamente vago nasequência de doença de trabalhadora,
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DE

DIREÇAO MUNIGIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
DEVI

GLO ET s

CUL

OCUP

DA
L

8DOCt2022t44452
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, J1.05,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por maior¡a, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
nos termos informados, o seguinte:
1. Em face do exposto, considerando o estabelecido no quadro de incentivos fiscais
consagrados para a presente ARU, bem como o disposto no n,o 4 do artigo 1Bo do Regulamento
de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, aprovar o deferimento em 50%
do pedido de reduçäo do pagamento da taxa devida pelo licenciamento da ocupaçäo de espaço
público, no montante global de € 3.003,64 (três mil e três euros e sessenta e quaito cêntimoé),
considerando o estabelecido no quadro de benefícios fiscais e incentivos financeirot frr, .presente ARU, reduzindo assim o valor a pagar pelo requerente ao montante final de € 1.b01,g2
(milquinhentos e um euros e oitenta e dois ðCntimos¡. 

'

2 - Notificar o requerente, após a deliberação da câmara Municipal.

RED DO DE
o AE CEN EU

AE
D o EIS MI
AE 0 -PL- ESIA

soL P E P
ED oct2022t44449
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G

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, 31.05.2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar a redução em 50% das Taxas Municipal dã Urban¡zaçäo e de Compensaçäo

urbanística, calculadas no montante global oe c iz.too,4z (quarenta e sete mil cento e seis
euros e quarenta e sete cêntimos), nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do
n'0 I do artigo 18.0 do Regulamento das Taxas e outras Receitas do Município de Vila Nova
de Gaia;

2' lndeferir o pedido de isençäo da Taxa de Emissäo de Alvará de Licença de Obras, calculadas
no montante global de € 6.944,74 (seis mil novecentos e quarenta e quatro euros e setenta equatro cêntimos), por falta de enquadramento legal ou rejulamentar nesse sentido.

o senhor vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto saiu da reunião de câmara
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8DOCt2022t44411
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 31.05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de taxa de emissäo do alvará de
licença de obras, liquidado no valor global de €5.03g,00lcinco mil e trinta e nove ruror¡ à o.
taxa municipal de urbanização, no valor global de €22.àsg,g2 (vinte e dois mil, trezenios e
cinquenta e nove euros e noventa e dois céntimos), proc.o sbs4ìg - pL, uniäo aå r"guàrùs
de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pelo CÉtlTno soclAL DE s. pEDRo DE VILAR Do
PARAíSO, nos termos informados

o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto entrou na reunião de Gâmara

Ata no 12 - Reunìão Ptiblìca
De 06 de junho de 2022
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EDOCI2022/45001

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 01.06.2022,
0 presente assunto foi retirado da ordem de trabalhos.

DE EN DE NO
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8DOCt2022t44350
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente: ,'À 

Câmara, 51.05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa depublicidade, no montante de €65,b5 lsessenta e cinco.uroi. c¡nco lênfimos), proc.ol 4gt1g,uniäo de Freguesias de Pedroso e òeixezelo, solicitado pen nséóõiÀöÄõ Éiéìrur¡ïb¡n
DE PEDROSO, nos termos informados
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8DOCt2022t44445

EDOC12022144440

N

P

BI

G

CE

U
DE IS

PED

LDA

DEI DEI

IMIE IMT 0 45122-

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 51.05,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1) Reconhecer' em virtude da conclusão das obras efeótuadas no âmbito do processo de
licenciamento n'0 6528/18, com licença de autorização de utilizaçäo com o n,o 424t2j,emitida em
1410912021, para o fim habitacional, respeitante às fracçöei daí resrltantes, e da vistoria
urbanística realizada no âmbito da qual o imóvel obteve o nivel de conservação ,,excelente,,e 

da
apresentaçäo dos certificados energéticos respeitantes a cada uma das fraiçöes, apresentados
junto do processo, que o prédio sito na Rua Manuel Salgueiral, n.os 290, ¡-gO e'3å4, Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e S, Pedro da Afurada, desõrito nâ 1.. Conservatória do Registo
Predialde Vila Nova de Gaia sob o n.o 3032 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9202,
foi objecto.de intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos de iseñçäo de lMl e lMT, nos tãrmos e
para os efeitos das alíneas a) a b) do n,o 2 do artigo 45.0 do Estaiuto dos Benefícios Fiscais.2) Aprovar a emissäo de certidäo, nos teimos da minuta em anexo ao presente
8DOCt2022t44445;
3) Comunicar este reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo da fracçã0.
4) Enviar ao requerente da certidäo urbaníst¡ca peticionada após áprovaçäo pela Câmara
Municipal.

VET

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 51.05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1) Reconhecer' em virtude da conclusão das obras efeõtuadas no âmbito do processo delicenciamento n'0 5600/18, com licença de autorizaçäo de utilizaçäo com o n.o 66/21, emitida em
1210212021, para o fim habitacional, respeitante às fracçöes'daí resultantes, e da vistoria
urbanística realizada no âmbito da qual o imóvel obteve o nivel de conservaçäo ,,excelente,,e 

da
apresentação dos certificados energéticos respeitantes a cada uma das fracçöes daí resultantes,
apresentados junto do processo, que o prédio sito na Travessa José Maria Alves , n3s 122e 13g,
da freguesia de Canidelo, descrito na Conservatória do Registo preOiàl sob o n,o 34g4 e inscrito
na matriz predial urbana sob o. artigo 6598, foi objecto de intãrvenção de reabilitaçäo, para efeitosde isençäo de lMl e lMT, nos termõs e para os éfeitor das alíneai a¡a u¡ do n.o'2 ció art¡go ¿s,'do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
2l Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo ao presente
8DOCt2022t44440;
3) Comunicar o reconhecimento ao serviço de finangas da área da situagäo da fragäo.
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4) Enviar ao requerente da certidäo urbanística peticionada após aprovaçäo pela Câmara
Municipal

CA lT0s 0DE

8DOCt2022t44439

8DOCt2022t44436
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 31.05.2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1) Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âmbito do processo de
licenciamento n.0 2535/19, com licença de autorizaçäo de utilizaçäo com o n,o 581/2i, emitida em
2011212021, para o fim habitacional, respeitante às fraçöes daí resultantes, e da vistoria
urbanística realizada no âmbito da qualo imóvelobteve o nivelde conservaçäo,;excelente', e da
apresentação dos certificados._energéticos respeitantes a cada uma das frãçöes, apresentados
junto do proc_esso, que o prédio sito no Lugar da Telheira Rasa, Uniäo de Fiegueslas oe Santa
Marinha e S. Pedro da Afurada, descrito na i.'Conservatória do'Registo predial de Vila Nova de
Gaia sob o n.o 5921 e inscrito na matriz predial urbana sob o-artigo 7261, foi oO¡..tg a.
intervenção de reabilitaçäo, para. efeilog de isenção de lMl e lMT, nos iermos e para oå efeitos
das alíneas a) a b) do n.o 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais.2l Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta em anexo ao presente
8DOCt2022t44439;
3) Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo da fracçäo.
4) Enviar ao requerente da certidão uibanística þeficionada após aprovaçäo pela Câmara
Municipal,

U PE
s

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

Despacho do Senhor presidente: ,'À 
Câmara. g1.05,2022,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:l' Reconhecer' em virtude da conclusão das obras efeituadas nos termos do projeto delicenciamento aprovado e das vistorias urbanísticas realizadas no âmbito das quaiä ã'imovelobteve o nível de conservaçäo "MAU" antes da intervençäo e o nível de Conservaçäo
"EXGELENTE" após a interv.ençäo_ e da ap_resentação do certificado energético n.oScE271495533, que o edifício sito ña Rua Latino'Coelho, i.o zlgda fieguesia de Santa Marinha
e Säo Pedro da Afurada, inscrito na matriz n.o 6464 e descrito na 1. Gónservatória do RegistoPredial de vila Nova de Gaia, sob o n! 2631t20040512, toi òo¡eto de uma inteiençâo dereabilitação, para efeitos da isençäo de lMl, ao abrigo dos n,os l, i do art.o 45.0 do Estatuto dosBenefícios Fiscais, na redaçäo atualmente em vigor.
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DO

2. Aprovar a emissäo de certidä0, nos termos da minuta em anexo ao EDOC/2o 22t44416.
3. Gomunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício ou fraçã0,
no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinaçäo do estado de conservaçäo
resultante das obras, ou da emissäo da respetiva certificaçäo ónergética, se esta for posterior,
nos termos do n.o 4 do artigo 45.0.
4' Enviar ao requerente da certidão urbanística peticionada,

P DE CE DE IME D tc
D P -UN

8DOC12022|44365
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. 31.05,2022,
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 cõmpropriedade, solicitado por
Garla Maria Dias Mendes, Proco 2942122- 

-CERT, 
Un¡ao de Freguäsiäs de Grijó e Sermon'de,

nos termos informados.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE pOLínCns soctAts

EDOCt2022/44366
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: "A Câmara, 51,05,2022,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse näo conseguir vislumbrar o valor total dos apoios,
0 SenhorVereador, Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo disse qüe a informaçáo em falta, será enviada,
posteriormente, aos Senhores Vereadores.
Deliberaçäo:

Deliberado-por unanimidade, a.provar a listagem referente aos pedidos de apoio no âmbito do
Programa Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio ão Arrendamento, nos termos apresentados,

SE DE

DO

AD
EDOCt2022/32836

LI0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.

Despacho do Senhor presidente: ,,À 
Câmara, 51,05.2022,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das taxas pela
prorrogaçäo do prazo de licença de construção, no valoi de cog'0,0'3 (seiscentos e novänta
euros e três cêntimos), solicitado por Maria ldalina de Jesus, nos tårmos informados.

Clãssificação: Público
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VILA NOVA DE

J l?
(-AN'1AIìA MUÎ!ICI!)AI. Ata no 12 - ReunÍão Ptiblictt

De 06 de junho de 2022

EN ADO 2.21

o
AL

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A C|DADAN|A
ETIF

DO SER
D

P
21.22 PI

SIM T

NICIP LA
DA APPDA.NORTE
EDOCI2021/66603

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. J1.05.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, Splovar a proposta de retificaçäo do valor da isençäo depagamento aprovado em 05.12.21 (€2.324,75) passando esta a ser de eZ.ggl,ZS
contemplando, assim, todo o ano letivo de 21-22e o-mês de julho, pela utilizaçäo da piscína
Municipal de Vila d'Este, aos alunos da APPDA-NORTE, nor í.rror informados.

Foi presente o RESUMO DÉRo DA TEsouRARlA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,

Deliberaçäo:

A Gâmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 15 horas e 40 minutos, o Senhor Vice.presidente da Câmara,
declarou encerrada a reuniäo, da qual se 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 I do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o 7512013de 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 de2021.10.1g.

E eu,
, Diretora Municipalde Gestäo e Finanças e Secretária da

iäo, a su

0 Vice.Presidente da Câmara,

*.f .A,L 1,1^çlL r-

Classif¡cåção: Público

(Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo)
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